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ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ESTADUAL DR. JENILSON LEITE 

INDICAÇÃO N°  122 /2019. 

   

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fulcro no artigo 

169, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado ao Poder Executivo, o 

Anteprojeto de Lei Complementar, em anexo, que "Dispõe sobre a concessão de crédito 

presumido nas operações com querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV) nas 

condições que especifica" 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de maio de 2019. 
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ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 	 /2019. 

"Dispõe sobre a concessão de crédito presumido nas 
operações com querosene de aviação (QAV) e 
gasolina de aviação (GAV) nas condições que 
especifica." 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono o 

seguinte lei: 
Considerando o Convênio ICMS 73, de 8 de julho de 2016, aprovado pelo Conselho 

Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 16P Reunião Ordinária, realizada em Fortaleza-
CE, no dia 8 de julho de 2016; 

Art. 1°. Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a conceder crédito presumido 
nas saídas de querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV) para abastecimento de 
aeronaves equivalente a 88% (oitenta e oito por cento) do valor do imposto devido na operação 
própria, de forma que a carga tributária seja equivalente a 3% (três por cento) do valor das 
operações. 

§ 1° O beneficio de que trata o caput deste artigo aplica-se, inclusive, ao transporte aéreo 
público não regular na modalidade de táxi aéreo. 

§ 2° O disposto no caput aplica-se às saídas de QAV e GAV com destino a empresa aérea 
detentora de Regime Especial concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 2° Para a fruição do beneficio de que trata este convênio, os interessados deverão 
atender os seguintes requisitos, além das regras e condições estabelecidas pela Secretaria de Estado 
da Fazenda em normas complementares: 

1- possuir inscrição no Cadastro de Contribuintes; 

II- estar em situação regular com suas obrigações tributárias; 

III - possuir contrato de concessão de serviços de transporte aéreo público regular de 
passageiros ou cargas, emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, contendo o plano 
de linhas aéreas a serem operadas; 

IV - possuir ETA emitido pela ANAC; 

V - possuir autorização de voo aprovada pela ANAC (HOTRAN). 
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Parágrafo único. Os requisitos estabelecidos nos incisos 1, III e V deste artigo não se 

aplicam às empresas de táxi aéreo, cuja fruição do beneficio está condicionada à apresentação de 
Autorização para Operar, válida e emitida pela Agência Nacional da Aviação Civil - ANAC, além de 
outras condições estabelecidas na legislação acreana. 

Art. 30  Fica revogado o Decreto 0  1.213 , de 4 de março de 2011. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de Maio de 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

Este anteprojeto visa conceder crédito presumido nas saídas de querosene de aviação (QAV) 
e gasolina de aviação (GAV) para abastecimento de aeronaves equivalente a 88% (oitenta e oito por 
cento) do valor do imposto devido na operação própria, de forma que a carga tributária seja 
equivalente a 3% (três por cento) do valor das  operações. 

No Diário Oficial de segunda feira, 29.0420 19, está publicado o Decreto 1.961/2019 em que 
o Governador do Estado autoriza a SEFAZ a conceder crédito presumido nas saídas de querosene de 
aviação e gasolina de aviação para o abastecimento de aeronaves. 

Apesar de a medida ter previsão em Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ, o Governador não poderia internalizar os efeitos do Convênio ICMS 73/2016, que trata 
da matéria, sem Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. 

O Governador usurpou competência do Poder Legislativo. A Constituição Federal é clara no 
seu artigo 150, § 6° de que a concessão de beneficios fiscais só é possível mediante lei específica. O 
STF já pacificou a matéria. O entendimento mais recente do STF consta no RE 579.630/RN, de 
02/08/2016, em que afirma o relator ministro Luís Roberto Barroso que: 

( ... ) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em 
relação ao ICMS, além da autorização prevista em convênio 
interestadual firmado nos termos de lei complementar, é exigível lei 
específica do ente tributante para a concessão de beneficios fiscais, nos 
termos do art. 150, §6°, da Constituição Federal 

Ainda no RE 579.630/RN, o mm. relator aplicou interpretação restritiva à palavra "lei": 

Esta Corte tem se firmado pela necessidade de lei em sentido estrito 
para estabelecer os critérios de norma que permite à administração 
exonerar o sujeito passivo do recolhimento de valores a título de 
tributo, de modo que é inconstitucional a delegação pura e simples de 
competência do Legislativo ao Executivo para dispor normativamente 
sobre matéria tributária. 

Nenhum beneficio fiscal pode ser concedido pelo Governador sem a chancela da 
Assembleia Legislativa. 

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no seu artigo 14 requisitos 
necessários para a concessão de beneficios fiscais: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
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estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
(Vide Medida Provisória n0  2.159, de 2001) 	(Vide Lei 0  10.276, de 
2001) 

1 - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição. 

§ lo A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
tributos ou contribuições, e outros beneficios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou beneficio de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
beneficio só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 

§ 3° O disposto neste artigo não se aplica: 

1 - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, II, IV 
e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 

É claro que a renúncia não foi considerada na estimativa da receita, pois lhe é posterior. 
Além disso, num Estado com situação fiscal deficitária, é impossível entender que a renúncia não 
afetará as metas fiscais. 

Também não há nenhuma medida de compensação, na forma estipulada pelo artigo 14, 
inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a renuncia concedida pelo governador, além de 
ser inconstitucional, ofendeu o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstâncias que 
caracterizam ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, conforme artigo 10 da Lei 8.429/92. 
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Assim, Senhor Presidente e Ilustres Pares encarecem a acolhida deste AnteProjeto de Lei 

Complementar. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
07 de Maio de 2019. 
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